Załącznik do Regulaminu Repozytorium UPH
WZÓR
Umowa licencyjna niewyłączna
zawarta w dniu …………………, pomiędzy
Panem/Panią ………………………………………………………, PESEL: ………………………,
zamieszkałym/-ą …………………………………………………………………………………………………..
zwanym/-ą dalej „Licencjodawcą”
a
Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110), przy
ul. Konarskiego 2, NIP 821-001-44-90, REGON 000001471, reprezentowanym przez:
- Dyrektora Biblioteki Głównej - ………………………………, działającej/-go na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora,
zwanym dalej „Licencjobiorcą”
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji
niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu pt.
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………,
którego twórcą jest / twórcami są ………………………………………………………………………………
§2
Licencjodawca oświadcza, że:
1) w zakresie objętym niniejszą umową przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu;
2) utwór nie narusza praw osób trzecich;
3) korzystanie z utworu przez Licencjobiorcę nie będzie naruszać praw osób trzecich.
§3
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie i rozporządzanie
autorskim prawem majątkowym do utworu określonego w § 1, na następujących polach
eksploatacji:
1) zwielokrotnianie utworu techniką cyfrową (digitalizacja);
2) przechowywanie i archiwizowanie utworu w formie elektronicznej w Repozytorium UPH;
3) wprowadzenie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera;
4) wprowadzenie utworu do pamięci komputera udostępnianego na terenie Biblioteki Głównej
UPH;
5) rozpowszechnianie utworu online poprzez udostępnienie (należy wybrać jedną z poniższych opcji):
a) w Internecie dla wszystkich, bez ograniczeń,
b) w Internecie dla wszystkich, bez możliwości zwielokrotniania w formie wydruku komputerowego oraz
edycji,
c) użytkownikom komputerów należących do sieci uczelnianej (domena UPH), oraz zarejestrowanym
użytkownikom Biblioteki Głównej UPH, bez ograniczeń,
d) użytkownikom komputerów należących do sieci uczelnianej (domena UPH), oraz zarejestrowanym
użytkownikom Biblioteki Głównej UPH, z wyłączoną możliwością zwielokrotniania w formie wydruku
komputerowego oraz edycji.
2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 następuje nieodpłatnie.
3. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
§4
W zakresie uzasadnionym korzystaniem z utworu, na podstawie niniejszej licencji, Licencjodawca
wyraża zgodę na zmianę przez Licencjobiorcę formatu, w jakim pierwotnie zapisany został utwór, bez
zmiany jego treści.
§5

W ramach niniejszej umowy Licencjobiorca:
1) może rozpowszechniać kopie utworu w formie elektronicznej w Repozytorium;
2) może przechowywać w formie elektronicznej, przetwarzać lub kopiować zdeponowany utwór w celu jego
zabezpieczenia;
3) może włączać metadane utworu do publicznie dostępnych katalogów;
4) zachowuje prawo do usunięcia tworu gdy narusza on prawa własności intelektualnej;
5) nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw
własności intelektualnej lub innych praw do utworu zdeponowanego przez
depozytariusza - w tym zakresie Licencjodawca zwalnia całkowicie Licencjobiorcę od odpowiedzialności
wobec osób trzecich i zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia ewentualnych roszczeń we własnym
zakresie.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§7
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku
braku porozumienia, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjobiorcy.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………….
Licencjobiorca

……………………………
Licencjodawca

